Program for KLF Kirke & Medier
Netværk Vestsjælland 2017-2018
(opdateret oktober 2017)

Kære venner,
Du sider nu med KLF, Kirke & Medier Netværk Vestsjællands program for 2017-2018 i haå nden.
Vi har forsøgt at lave nogle spændende aftener med film, med foredrag ved kendte mediepersonligheder, et stort mediestævne, og saå er der vores generalforsamling. Alt sammen noget,
ALLE er velkomne til at deltage i. Tag jeres nabo, familie og venner med, fyld bilen. Vi synes, vi
har faå et lavet et alsidigt program, du ikke kan sige nej til. Mød op, husk det.

Filmaftner

Filmaftnerne holdes i Nyrup Baptistkirke, Kirkestrædet 4, Nyrup.

Vi starter hver gang kl. 18:30 med at spise suppe, derefter film og debat. Slut ca. 21:30.
Første filmaften var torsdag den 14. September, 2017: Ida.

Torsdag den 30. Nov. 2017: Kongens valg

Tonen er helt bibelsk, da kong Haå kon VII i sin
henvendelse til det norske storting siger: ”Det har gjort
et vældigt indtryk paå mig, at ansvaret for de ulykker, som
kommer over land og folk, lægges paå mig. Og det er et
meget tungt ansvar. Saå tungt, at jeg gruer for at bære det”.
Men kongen bærer det. Han tager ansvaret for at sige nej
til det tyske forslag om at indgaå vaå benhvile paå betingelse
af regeringens afsked og indsættelse af en nazistisk
regering under ledelse af Vidkun Quisling. Bortset fra at
kongens beslutningsgrundlag i situationen er saå
ufuldstændigt, at han ikke kan vide, at det er uden forskel
om han siger eller nej. For det tyske militær er saå vred
over sænkningen af krydseren Bluü cher og beskadigelsen
af krydseren Luü tzow, at de stræber kongen efter livet
uanset hans reaktion paå fredstilbuddet.
Kongens nei - Norge 2016 - Instr.: Erik Poppe - Manus: Jan
Trygve Røyneland, Harald Rosenløw-Eeg - Medv.: Jesper
Christensen, Anders Baasmo Christiansen, Tuva Novotny,
Karl Markovics, Katharina Schüttler, Erik Hivju.

Torsdag den 18. Jan. 2018:
Der kommer en dag
I Jesper W. Nielsens film, ”Der kommer
en dag” møder vi de to brødre Elmer og
Erik paå 10 og 13 aå r, som tvangsfjernes
fra deres kræftsyge mor og anbringes
paå børnehjemmet med det ironiske
navn ”Gudbjerg”. For Gudbjerg leder
langt fra tankerne hen paå ”Herrens
bjerg”, hvor der serveres marvfede
retter, og gudsnærvær og godhed
svømmer ned over eé n, saå dan som vi kan
møde det i Det Gamle Testamente. Paå
Gudbjerg hersker derimod et
voldsregime. Der uddeles lussinger og
bank.
Filmen modtog Gabrielprisen 2017
Filmfakta
Der kommer en dag – Danmark 2016 Instr.: Jesper W. Nielsen - Manus: Søren
Sveistrup - Medv.: Lars Mikkelsen, Sofie
Gråbøl, Harald Kaiser Hermann, Albert
Rudbeck Lindhardt, Laurids Skovgaard
Andersen, Lars Ranthe, Søren SætterLassen, David Denik. Sonja Rihter,
Solbjørg Højfeldt.

Netværksgeneralforsamling

Lørdag den 10. Marts, 2018, kl. 12:30 – 16:30
Pedersborg Sognegård, Kirkevænget 2A, Sorø
Dagens program:
12.30: Frokost
13.30: Tale ved DR’s mediedirektør
Henriette Marienlund: ”Hvorfor skal vi
bevare et stærkt DR ?”
14.30: Kaffe
15.00: Generalforsamling
16.30: Farvel og tak for i dag

KLF Mediemetropoldag
Stor mediedag for alle interesserede
Lørdag den 26. Maj 2018 kl. 10:00 – 16:00

Tine Smedegaard Andersen

Orla Hav

Mød bl.a. kulturdirektør Tine Smedegaard Andersen, DR, og formanden for Folketingets
Kulturudvalg Orla Hav, Socialdemokratiet. Flere kommer til, bl.a. en kendt studievært.
Pris: ca. 200 kr.
Sted: Pedersborg Forsamlingshus. Volden 6, Sorø
Naå r vi har alt paå plads vil der komme en indbydelse for dagen, men sæt allerede kryds i
kalenderen, faå dine naboer og familie til at gøre det samme.

Folkemusikgruppen Svøbsk kommer også på mediemetropoldagen !

Medieforedrag torsdag den 27. Sept. 2018 kl. 19:00
Klostermarkskirkens mødelokale, Ahorn Alle 46C, Ringsted
Information om taler/oplægsholder kommer senere. Der serveres kaffe og kage.
Følg os på vor egen hjemmeside:
http://www.filmorientering.dk/KLF-Net-Vest.htm

